د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﻋﻼﻣﻴﻪ

د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺮﺳﺘﯽ پﻼوی پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ
د وﻳﺎﻧﺪ دﻓﺘﺮ
ﮐﺎﺏﻞ – اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺗﻴﻠﻴﻔﻮن٠٠٣٩ ٠٨٣١ ٢۴ ۶١٢١ – ٠٠٩٣ ٢٠ ٢٩٧ ۶١٢١ :
ﺏﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏspokesperson-unama@un.org :
وﻳﺐ ﺳﺎﻳټhttp://unama.unmissions.org :

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻏږ ﮐﻮي ،ځﮑﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ اﻧﺪازﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ  ١۴پﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﻟﻮړﻩ
ﺷﻮې دﻩ
ﮐﺎﺑﻞ ١٣ ،ﺟﻨﻮري  -٢٠١٠ﻳﻮﻥﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮی ﺣﻘﻮﻥﻮ د ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﺸﻨﺮی ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎی ﻥﻦ د اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن د ﺟګړې ﻟﻪ
ټﻮﻟﻮ ﺧﻮاوو څﺨﻪ وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻮﻥﻪ د ﻥړﻳﻮال ﺑﺸﺮی ﻗﻮاﻥﻴﻨﻮ او ﻥﺮﻳﻮال ﺑﺸﺮی ﺣﻘﻮﻥﻮ د ﻗﺎﻥﻮن پﺮ
ﺑﻨﺴټ وﻣﻨﻲ او د ﺟګړې اﻏﻴﺰې پﻪ ﻣﻠکﻲ ﺧﻠکﻮ ﺑﺎﻥﺪې راﮐﻤﯥ ﮐړي .د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻥﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻥﻮي څﺮګﻨﺪې ﺵﻮې
ﺵﻤﻴﺮې دا پﻪ ډاګﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻥﻮ د رژﻳﻢ ﻟﻪ ﻥﺴکﻮرﻳﺪو راهﻴﺴﯥ پﻪ  ٢٠٠١ﮐﯥ  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﺕﺮ ټﻮﻟﻮ زﻳﺎت
ﻣﺮګﺎﻥﯥ ﮐﺎل د ﻣﻠکﯽ وګړو ﻟﭙﺎرﻩ و.
ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻥﻮ پﻪ  ٢٠٠٩ﮐﯥ  ٢۴١٢ﻣﻠکﻲ ﺕﻠﻔﺎت ﺛﺒﺖ ﮐړي دي او د  ٢٠٠٨پﻪ پﺮﺕﻠﻪ  ١۴ﺳﻠﻨﻪ زﻳﺎﺕﻮاﻟﯽ پﻪ ډاګﻪ
ﮐﻮي ﭼﯥ  ٢١١٨ﺕﻠﻔﺎت ﻳﯥ درﻟﻮدل .د  ٢۴١٢ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ پﻪ ﺕﻴﺮ ﮐﺎل ﮐﯥ ښﻮدل ﺵﻮي (٪ ۶٧) ١۶٣٠
ﺣکﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺕﻪ او  (٢۵٪) ۵٩۶ﻳﯥ ﺣکﻮﻣﺖ پﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻥﻮ ﺕﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺵﻮي دي .پﺎﺕﯥ  ١٨۶ﺕﻨﻪ )٨
 (٪ﻳﻮې ﺧﻮا ﺕﻪ هﻢ ﻥﻪ ﺵﻮای ﻣﻨﺴﻮب ﮐﻴﺪﻻی ،ځکﻪ ﭼﯥ د ﺟګړې پﻪ ﻣﻨځ او ﻳﺎ د ﭼﺎودﻳﺪوﻥکﻮ ﻣﻮادو پﻪ ذرﻳﻌﻪ
ﻣړﻩ ﺵﻮي دي.
ﻧﻮرا ﻧﺎﻳﻠﻨﺪ د ﺏﺸﺮي ﺡﻘﻮﻧﻮ ﻣﺸﺮې اﻓﺴﺮې ووﻳﻞ" :ﺣکﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ د ﻣﻠکﯽ ﮐﺴﺎﻥﻮ د زﻳﺎﺕﯥ اﻥﺪازې د
ﻣﺮګ ﺳﺒﺐ ګﺮځﻴﺪﻟﯽ ﭼﯥ د ﺣکﻮﻣﺖ پﻠﻮﻩ ﻗﻮﺕﻮﻥﻮ پﻪ پﺮﺕﻠﻪ درۍ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎن ﻳﯥ ډﻳﺮ وژﻟﻲ دي .دا ﻣﻬﻤﻪ
ﺧﺒﺮﻩ دﻩ ﭼﯥ اوس د ﻳﺎﻏﻲ ﻗﻮﺕﻮﻥﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺟﺪي هڅﯥ وﺵﻲ ﺕﺮ څﻮ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻥﻮ د )ﭼﻠﻨﺪ اﺻﻮل( هﻐﻪ ﺑﺮﺧﯽ پﻴﺎدﻩ
ﮐړي ﮐﻮم ﭼﯥ ﻟﻪ هﻐﻮي څﺨﻪ د ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎﻥﻮ د ﺳﺎﺕﻨﯥ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي.
" د ﻣﻠکﻲ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ ﺵﻤﻴﺮ ﭼﯥ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ ﺕﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴږي د  ٢٠٠٨او  ٢٠٠٩ﮐﻠﻮﻥﻮ ﺕﺮ ﻣﻨځ  ٪ ۴١زﻳﺎت
ﺵﻮي ﻳﺎﻥﯥ ﻟﻪ  ١١۶٠څﺨﻪ  ١۶٣٠ﺕﻪ ﻟﻮړ ﺵﻮي دی  .ځﺎﻥﻤﺮګﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻥﻮ او ﭼﺎودﻳﺪوﻥکﻮ ﻣﻮادو ﺕﺮ ﺑﻞ هﺮ
ﺕﺎﮐﺘﻴﮏ څﺨﻪ زﻳﺎت ﻣﻠکﻲ وګړي وژﻟﯽ ﭼﯥ ﺵﻤﻴﺮ ﻳﯥ ﺕﻴﺮ ﮐﺎل  ١٠۵۴ﺕﻨﻮ ﺕﻪ ورﺳﻴﺪ .ﻣﻠکﯽ ﮐﺴﺎن دﻏﻪ راز پﻪ
ﻋﻤﺪي ډول وژل ﺵﻮي ،ﺕښﺘﻮل ﺵﻮي او اﻋﺪام ﺵﻮي دی ﮐﻠﻪ ﭼﯥ پﻪ دوي داﺳﯥ ګﻤﺎن ﺵﻮی ﭼﯥ ﻟﻪ ﺣکﻮﻣﺖ ﻳﺎ
ﻥړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐړې او ﻳﺎ ﻳﯥ اړﻳکﻲ درﻟﻮدﻟﻲ.
"پﻪ ﻋﻴﻦ وﺧﺖ ﮐﯥ د  ٢٠٠٩پﻪ ﺕﺮڅ ﮐﯥ ﻣﻮږ د ﻣﻠکﻲ ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ پﻪ ﺵﻤﻴﺮﻩ ﮐﯥ ﮐﻮم ﭼﯥ د ﺣکﻮﻣﺖ پﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻥﻮ ﻟﻪ
ﺧﻮا راﻣﻨځ ﺕﻪ ﺵﻮی وﻩ د  ٢٠٠٨/٠٩ﮐﻠﻮﻥﻮ ﺕﺮﻣﻨځ ﻥږدې  ٪ ٢٨ﮐﻤﻮاﻟﯽ وﻟﻴﺪ .دا ﮐﻤﻮاﻟﯽ هﻐﻪ ﺕﺪﺑﻴﺮوﻥﻪ پﻪ ډاګﻪ
ﮐﻮي ﮐﻮم ﭼﯥ د ﻥړﻳﻮاﻟﻮ پﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻥﻮ ﻟﺨﻮا ﺕﺮﺳﺮﻩ ﺵﻮي دی او ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ پﻪ ﻣﻠکﻲ وګړو د پﻮځﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﻮد
ﺧﻄﺮوﻥﻮ ﮐﻤﻮل دي.
" د ﺣکﻮﻣﺖ پﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻥﻮ د ﻣﺜﺒﺘﻮ ﺕګﻼرو ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ،د ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎﻥﻮ پﻪ اړﻩ ﻣﻨﻔﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻥﻮ هﻢ دوام ﻣﻮﻥﺪﻟﯽ دی.
ﻣﻮږ د هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻥﻮ پﻪ ﺕﺮڅ ﮐﯥ د  ٣۵٩ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎﻥﻮ وژل ﮐﻴﺪل ﺛﺒﺖ ﮐړي دي او دا د ﺣکﻮﻣﺖ پﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻥﻮ
ﻟﻪ اړﺧﻪ د ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎﻥﻮ  ٪ ۶١ﺕﻠﻔﺎت پﻪ ډاګﻪ ﮐﻮي .ﻥړﻳﻮاﻟﻮ او اﻓﻐﺎن ځﻮاﮐﻮﻥﻮ د ﺕﻼﺵۍ او ﻥﻴﻮﻟﻮ ﺳﺘﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت
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ﺕﺮﺳﺮﻩ ﮐړي دي .پﻪ دې ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﻮ ﮐﯥ اﮐﺜﺮﻩ د زﻳﺎﺕﯥ ﻗﻮی د ﮐﺎروﻟﻮ ،د ﻣﻠکﻴﺖ د وراﻥﻮﻟﻮ او د ﮐﻠﺘﻮر پﻪ وړاﻥﺪی
ﺑﯽ ﺕﻔﺎوﺕﯽ پﻪ ﺧﺎص ډول د ښځﻮ پﻪ وړاﻥﺪې دهﻐﻮ څﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺵﻮی دی".
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻥﻮ دﻓﺘﺮ هﻢ د ﻣﻠکﻲ وګړو د ﺳﻴﻤﻮ پﻪ ﻣﻨځ ﻳﺎ هﻐﻮ ﺕﻪ ﻥږدې د پﻮځﻲ اډو پﻪ هکﻠﻪ ﺧﭙﻠﻪ اﻥﺪﻳښﻨﻪ
څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړې دﻩ ،او دا ﻳﯥ هﻢ وﻳﻴﻠﯽ دي ﭼﯥ دا اډي ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎن د ﻣﺦ پﺮ زﻳﺎﺕﻴﺪوﻥکﯽ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐﻮي.
ﺁﻏﻠﯥ ﻥﺎﻳﻠﻨﺪ پﻪ ډاګﻪ ﮐړﻩ ﭼﯥ د ﺵﺨړې ټﻮﻟﯥ ﺧﻮاوې اړې دي ﭼﯥ د پﻮځﻲ ﺵﺘﻤﻨﻴﻮ او پﺮﺳﻮﻥﻞ د ځﺎی پﺮ ځﺎی
ﮐﻴﺪو څﺨﻪ پﻪ داﺳﯽ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯽ ﭼﯥ ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎن د ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐﻮي  ،ﻣﺨﻨﻴﻮي وﮐړي.
ﻥﺎﻳﻠﻨﺪ زﻳﺎﺕﻪ ﮐړﻩ" :د ﻃﺎﻟﺒﺎﻥﻮ د رژﻳﻢ ﻟﻪ ﻥﺴکﻮرﻳﺪو راهﻴﺴﯥ پﻪ پﻮځﻲ ﺵﺨړو ﮐﯥ د ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎﻥﻮ د راښکﻴﻠﻴﺪو ﻟﻪ
اﻣﻠﻪ  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﺕﺮ ټﻮﻟﻮ ﺧﻮﻥړی ﮐﺎل وو ،ﺵﺨړې هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺕﻪ هﻢ وﻏځﻴﺪﻟﯥ ،ﭼﯥ پﺨﻮا اراﻣﯥ ﺑﻠﻞ ﮐﻴﺪﻟﯥ.
"د ﻣﻠکﻲ وګړو ﺳﺎﺕﻨﻪ او ﺳﻮﮐﺎﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ د هﺮ څﻪ ﻥﻪ دﻣﺨﻪ راﺵﻲ .ﺣکﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ هﻢ ﺑﺎﻳﺪ پﻪ دې پﻮﻩ ﺵﻲ
ﭼﯥ هﻐﻮي هﻢ د ﻥړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻥﻮ ﻻﻥﺪې ژﻣﻨﯥ ﻟﺮي او ﺣکﻮﻣﺖ پﻠﻮﻩ ځﻮاﮐﻮﻥﻪ هﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻠﯥ هڅﯥ ګړﻥﺪۍ ﮐړي
څﻮ ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺵﻲ ﭼﯥ د پﻮځﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﻮ پﺮﻣﻬﺎل د ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎﻥﻮ د ﺳﺎﺕﻨﯥ پﻪ ﻣﻮﺧﻪ د هﺮې ﻣﻤکﻨﻪ وﺳﻴﻠﯥ څﺨﻪ
ﮐﺎر واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺵﻲ .پﻪ داﺳﯽ ﺣﺎل ﮐﯽ ﭼﯽ  ٢٠١٠ﮐﺎل پﻴﻞ ﮐﻴږي ﻣﻠګﺮی ﻣﻠﺘﻮﻥﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮی ﭼﯽ ﻥړﻳﻮال ﻗﺎﻥﻮن
ﺕﻪ درﻥﺎوی وﺵﯽ ﺕﺮ څﻮ د ﺟګړي اﻏﻴﺰي پﻪ ﻣﻠکﯽ وګړو ﺑﺎﻥﺪی ﮐﻤﯽ ﺵﻲ".
اﻳډﻳﺘﻮراﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﺎدداښﺖ :
•

پﻪ اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﮐﯥ پﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟګړﻩ ﮐﯥ د ﻣﻠکﻲ وګړو د ﺳﺎﺕﻨﯥ راپﻮر  ٢٠٠٩ﮐﺎل د اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻥﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ پﻼوی )ﻳﻮﻥﺎﻣﺎ( د اﺧﺘﻴﺎراﺕﻮ او دﻥﺪو او د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻥﻮ د اﻣﻨﻴﺖ د ﺵﻮرا
د  (٢٠٠٩) ١٨۶٨ﻟﻤﺒﺮ پﺮﻳکړﻩ ﻟﻴﮏ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺕﺮﺕﻴﺐ ﺵﻮې دی .ﺑﺸﭙړﻩ راپﻮر پﻪ
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•

د ﻳﻮﻥﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮ ي ﺣﻘﻮﻥﻮ څﺎﻥګﻪ ﻳﻮ ﻟړ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻥﻪ ﺕﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮی ﭼﯥ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ پﺮ ﻣﻠکﻲ وګړو د ﺟګړې د
اﻏﻴﺰو ﮐﻤښﺖ دی ،پﻪ دې ﮐﯥ پﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺕﻮګﻪ او ﺑﯥ پﻠﻮۍ ﺳﺮﻩ د هﻐﻮ پﻴښﻮ پﻠټﻨﻪ هﻢ ﺵﺎﻣﻠﻪ دﻩ ﭼﯥ پﻪ
هﻐﻮ ﮐﯥ د ﻣﻠکﯽ وګړو ﻣړﻳﻨﯥ او ټﭙﯥ ﮐﻴﺪﻥﯥ د هﻐﻮ ﺕﺤﻠﻴﻠﻮﻥﻮ ﺳﺮﻩ ﺵﺎﻣﻠﯥ دي څﻮ هﻐﻪ ﺣﺎﻻت ﺕﺸﺨﻴﺺ
ﺵﻲ ﭼﯥ پﻪ ﮐﯥ د ژوﻥﺪ زﻳﺎن ﺵﺎﻣﻞ دی.

•

ﻳﻮﻥﺎﻣﺎ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻥﻮ اﻓﺴﺮان ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن پﻪ ﮐﭽﻪ ګﻮﻣﺎرل ﺵﻮي دي ،ﻳﻮ ﻟړ پﺮاﺧﻪ ﺕﺨﻨﻴکﻮﻥﻪ پﻪ
ﮐﺎر اﭼﻮي ﭼﯥ د ځﺎﻥګړو ﻗﻀﻴﻮ پﻪ اړﻩ پﺮﺕﻪ ﻟﻪ هﻐﻪ ﭼﺎ د ﻣﺤﻞ څﺨﻪ ﭼﯥ ﮐﻴﺪﻻی ﺵﻲ د دې ﻣﺴﻮول
وي ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت راټﻮل ﮐړي .دﻏﻪ ډول ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮول ﺵﻮي او ﺕﺮ ﺕﺤﻠﻴﻞ ﻻﻥﺪې راﻏﻠﻲ دي ،ﭼﯥ پﻪ
ﮐﯥ ﻳﻮ ﻟړ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ ﺵﺎﻣﻠﯥ دي ،د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻥﻮ د هﻐﻪ اﻋﺘﺒﺎر او ﺑﺎور ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭼﯥ د ﺑﺸﺮي
ﺣﻘﻮﻥﻮ اﻓﺴﺮ دﻏﻪ ﺕﻔﺘﻴﺶ ﺕﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي ،وړاﻥﺪې ﺕﺮ دې ﭼﯥ د اړوﻥﺪو ﺵﻤﻴﺮو او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕﻮ د رﻳکﺎرډ
ﺕﻔﺼﻴﻼت وﮐﺘﻞ ﺵﻲ.

• د ﻻزﻳﺎﺕﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕﻮ او ﻣﺮﮐﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥﻲ وﮐړئ پﻪ ﻻﻥﺪې پﺘﻪ اړﻳکﻪ ټﻴﻨګﻪ ﮐړئ:
• داﮐﺘﺮ ﻥﻈﻴﻒ اﷲ ﺳﺎﻻرزی )پښﺘﻮ ،دری او اﻥګﻠﻴﺴﻲ( ٠٧٩٧۶۶٢۵٠۴
• هﻴﻨﺮي ﺑﻮرګﺎرد )اﻥګﻠﻴﺴﻲ او ﻓﺮاﻥﺴﻮي( +٩٣ ٧٠٠ ٢٨۵ ٧٧۴
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